
Zo maken financiële
instellingen
datagedreven werken
tot een succes



Data zijn een belangrijke
asset voor financiële
instellingen, en de
toezichthouder stelt strenge
eisen aan data management.
Hoe maken organisaties in
de financiële sector dan de
transitie naar datagedreven
werken? Linda Stege en
Barbara Peruskovic van
Data Coase vertellen over de
actuele ontwikkelingen en
succesvolle aanpakken.

Steeds meer banken en andere financiële
instellingen zijn aan de slag met een data
governance programma, en staan voor de uitdaging
om daadwerkelijk stappen te zetten met de
uitvoering ervan. Waar staan we nu met
datagedreven werken, waar willen we heen en welke
acties zijn er nodig om daar te komen? De vragen
klinken misschien simpel, maar de zoektocht naar
antwoorden is soms overweldigend.

"Voor een grote financiële instelling hebben we
recent een data management maturity scan
uitgevoerd, die is gebaseerd op het internationaal
gestandaardiseerde framework voor de financiële
sector, het Data Management Capability Assessment
Model (DCAM)", vertelt Linda Stege, data
management adviseur van Data Coase, dat
organisaties begeleidt, coacht en traint om
datagedreven te werken. "Het assessment brengt
voor elk onderwerp in het framework het actuele
volwassenheidsniveau van de organisatie in kaart.
Daarnaast hebben we gezamenlijk de gewenste
situatie voor de nabije toekomst in beeld gebracht."

Barbara Peruskovic, data governance adviseur van
Data Coase, vult aan: "De resultaten van het
assessment zijn samengevat in een rapport, met een
beschrijving van de concrete acties die moeten
worden ondernomen om compliant aan de slag te
gaan met de doelstellingen." De acties zijn
vastgelegd in een compact stappenplan en
uitgewerkt in een overzichtelijke data roadmap, die
de organisatie in staat stelt om op een eenvoudige
manier intern en extern te rapporteren over de
voortgang.



Frameworks zoals DCAM leggen een belangrijke link
tussen de ambities om datagedreven te werken en de
vraagstukken op de agenda van financiële
toezichthouders.

Maar de standaard is veelomvattend en staat vol met
ingewikkelde termen. "Hoe vertalen we de
verschillende onderdelen van het framework naar de
werkwijze van onze organisatie? Hoe zit het met de
beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van
onze data? Hoe kunnen de business en IT op de juiste
manieren samenwerken?", zegt Stege over de vragen
waarmee organisaties te maken krijgen.

Data Coase verzorgt daarom niet alleen een
assessments. De adviseurs lichten ook de
deliverables toe en geven zo nodig (mini)trainingen
om medewerkers te leren om zelf assessments uit te
voeren.

Daarnaast adviseert Data Coase het management
over de acties, rollen en expertises die nodig zijn om
datagedreven te werken.

Frameworks met
ingewikkelde
termen

Hoe vertalen we de
verschillende onderdelen
van het framework naar de
werkwijze van onze
organisatie?



Het data governance programma dat Data Coase op
basis van de data maturity scan ontwikkelde voor
een internationale financiële instelling, zet op een
gestructureerde manier de verbeteracties op een rij.
Een gestructureerde aanpak is een aanrader voor
alle grote organisaties in de financiële sector, zegt
Stege. "De organisatie krijgt dan een volledig
overzicht van alle processen rond data management
en data governance, inclusief inzicht in de relevante
klantgegevens. Een win-win: de organisatie werkt in
overeenstemming met de regels en maakt
tegelijkertijd vaart met de data ambities."

Data Coase gelooft dat medewerkers in staat moeten
worden gesteld om data governance zelf te
implementeren om de data volwassenheid naar een
volgend niveau te brengen. Peruskovic: "Is iedereen
in het team goed voorbereid op de rollen en taken
voor data governance? Als dat niet zo is, dan zorgen
we voor begeleiding en coaching van medewerkers.
Ontbreken er specifieke expertises? Dan helpen we
de organisatie met het vinden van de juiste personen.
Het gaat erom dat medewerkers zich alle taken en
regels rond datagedreven werken eigen maken, dat
de aanpak aansluit bij de context en drijfveer van de
organisatie, en dat wij als externe adviseurs na een
korte periode niet meer nodig zijn."

Vaart maken met
data ambities

"Als datagedreven werken de juiste aandacht krijgt
en goed aansluit bij de motivatie van medewerkers
dan kan je in een hele korte tijd grote stappen zetten
met een klein team", zegt Peruskovic op basis van de
ervaringen van Data Coase in de financiële sector.
"Een gestructureerde aanpak geeft het interne team
het zelfvertrouwen om stappen vooruit te zetten. Er
is vaak al heel veel kennis in huis. Met een goede
aanpak en een zorgvuldige begeleiding gaat het
team echt vliegen."

Een gedreven en leergierig team is een voorwaarde
voor succes, zegt ook Stege. "De omvang van de
afdeling is niet de cruciale factor. Ook kennis is niet
het grote struikelblok: alles is te leren. Het
belangrijkste is het enthousiasme en de oprechte
interesse van medewerkers. Voor een duurzame
oplossing heb je nu eenmaal intern draagvlak nodig."

Data Coase benadert datagedreven werken niet met
een vaste set regels en richtlijnen, of een omvangrijk
theoretisch framework, benadrukt Stege. "We maken
het thema praktisch en behapbaar, en appelleren
daarbij aan de passie van de medewerkers. Door een
data governance programma af te stemmen op de
business strategie en te verbinden met een
inhoudelijk thema, zoals duurzaamheid, zorgen we
ervoor dat data governance echt van toegevoegde
waarde is."

Peruskovic: "De aanleiding om aan de slag te gaan
met datagedreven werken is vaak negatief: er lukt
iets niet, of er is een verplichting vanuit de wet- en
regelgeving. Maar als je een data programma opzet
vanuit een verplichting dan zie je de voordelen niet.
Het is belangrijk om te beseffen dat de mooiste
innovaties vaak juist mogelijk zijn doordat de data op
orde is gebracht."

Grote stappen met een klein team

Data als drijver van innovatie
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